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Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 13. szám 

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 

.Március 9-én hamvazószerdán megkezdődött a 
nagyböjt. Ez a 40 napos böjti időszak testi 
önfegyelemmel is kísért lelki felkészülés Húsvét 
ünnepére. Az előírt böjti fegyelem mellett hasznos, ha 
ki-ki megtalálja a módját annak, hogy személyes 
hitének és Jézus iránti szeretetének a jelét adja 
egyénileg vállalt önmegtagadásai által. Ezek nemcsak 
az étkezésre vonatkozhatnak, hanem az időbeosztás, a 
napirend okos alakítása, elmaradt feladatok teljesítése 
és ehhez hasonlók. - Az egyház tagjaként az egyházi 
törvények szerint vállalt böjtök rendje a következő: 
 Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 
éves kortól mindenki részére. Csak a betegek 
vannak ez alól felmentve és azok, akik hozatják az 
ételüket és nincs választási lehetőségük.   
  Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel 
várjuk a kedves Híveket.    
 Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti 
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik.  
 Nagyböjti lelki nap lesz felnőtt hívek részére 
április 9-én, szombaton ½ 10-től d.u. 3 óráig a 
kistemplomban. Délben közös étkezés. A lelkinap 
vezetője Aczél Zsongor, pálos atya.  
 Nagyböjti lelki nap lesz felső tagozatos hittano-
sok részére április 9-én, szombaton 9-től 15 óráig. 
Találkozás 9 órakor a toronyban. Délben közös 
étkezés.         
 IFJÚSÁGI LELKI HÉTVÉGE: Április 15-én és 
16-án Bajóton lesz nagyböjti ifjúsági lelki hétvége. Várjuk 
a fiatalokat 16 éves kortól. Részletes tájékoztatás az 
ifjúsági hirdetőtáblán és a plébánia honlapján olvasható. 

  NAGYBÖJTI TRIDUUM: Előzetesen hirdet-
jük a kedves Híveknek, hogy az idén a nagyböjti 
Triduum egy héttel a nagyhét előtt, április 11-én, 
hétfőn, 12-én, kedden és 13-án, szerdán lesz. A 
Triduumot Horváth Achilles ferences atya, a 
Margit körúti ferences plébánia plébánosa tartja. 

 KÖZÖS SZENTÓRA lesz ma, a hónap első 
vasárnapján, délután 5 órától a Nagytemplomban.  
 NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS          : 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására 
tartós élelmiszert gyűjtöttünk és még mai napon, április 
3-án, gyűjtünk. Kérjük a kedves Híveket, hogy az 
adományokat a nagytemplomba hozzák el, amikor 
imádkozni, vagy szentmisére jönnek, és a Szent József 
oltárnál helyezzék el. Egyben kérjük, hogy ne az 
adományok mennyiségét tekintsék fontosnak, hanem 
inkább a minőségét. Ezért azt kérjük, hogy hozzanak 
fémdobozos húskonzervet, fémdobozos vagy üveges 
ételkészítményeket, olajos halat, műanyag flakonban 
étolajat, szörpöt, stb. Az összegyűlt tartós élelmiszereket a 
plébánia Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző 
családoknak. A nagyböjti időben különösen is jó alkalom 
ez arra, hogy buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság 
tetteit. Hálásan köszönjük az eddig összegyűlt 
adományokat! 
 BETEGEK SZENTSÉGE: A betegek szentségének 
ünnepélyes kiszolgáltatása lesz ma vasárnap, a 11 órai 
szentmise keretében. A szentség felvételére idős 
testvéreink, és komoly betegségben szenvedő testvéreink 
jelentkezhetnek. Jelentkezhetnek azok is, akik egy évvel 
ezelőtt, vagy korábban már felvették ezt a szentséget. 
 PANNONIA SACRA MISÉJE: Április 6-án, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt. 
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Április 7-én, elsőcsü-
törtökön egész napos szentségimádás lesz a papi 
hivatásokért. A szentségimádásra jelentkezni lehet az 
irodában.        
 GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Jövő 
vasárnap, április 10-én országos gyűjtés lesz a Szentföld 
javára. Az adományokat a szentmisék után a templom 
kijáratainál gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük!  

 GITÁROS SZENTMISE: Jövő vasárnap, április 
10-én a nagytemplomi 9 órai szentmisén a zenei és énekes 
szolgálatot a plébánia lelkes fiataljai adják.   
 MÉZVÁSÁR: Jövő vasárnap, április 10-én, a 
kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 órától 
mézet árusít Zalavári Szilveszter.    



 SZENT ERZSÉBET EBÉD A PLÉBÁNIÁÉRT: A 
Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében, 
hagyományteremtő céllal, Szent Erzsébet ebédet 
rendezünk április 10-én, jövő vasárnap, 11.45-től 13 óráig 
a kistemplomban. Szeretettel várunk mindenkit, aki a 
plébánia céljait szeretné támogatni. Szent Erzsébet 
emlékére sok helyütt hagyomány a közös karitatív célú 
program. A Városmajori Katolikus Egyesület elképzelé-
sének lényege, hogy a vasárnapi szentmise után a plébánia 
hívő közössége együtt ebédel főtt krumplit, cserébe pedig 
mindenki az aznapi, vasárnapi ebédjének árát beadja a 
közösbe. Ezzel támogathatjuk a közösség és a plébánia 
céljait. Az idén a plébánia épületének befejezéséhez, 
bebútorozásához gyűjtünk adományokat. Aki részt venne 
az ebéden, kérjük, jelezze Bohus Kálmánné, Annának az 
anna_horváth@yahoo.com e-mail címen. Akinek ilyen 
lehetősége nincs, az jelezze részvételi szándékát a plé-
bánia irodájában, akár telefonon is.   
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus 
Egyesület ezen a nyáron is megrendezi a nyári családos 
táborát 2011. július 11-től 16-ig. A táborba várjuk a 
plébánia közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő 
szülőket, gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket 
is. Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a 
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található. 
 HITTANTÁBOR: Előzetesen hirdetjük, hogy alsós 
és felsős gyermekek részére az idén július 18-tól 24-ig 
szervezünk hittantábort.   
 TEREMTÉSVÉDELMI ELŐADÁS ÉS BESZÉL-
GETÉS SOROZAT:A Városmajori Katolikus Egyesület 
teremtésvédelmi sorozatának következő előadása április 8-
án, pénteken este 7 órakor lesz az új plébánia és közösségi 
ház épületében. Az előadó Halász Antal. Előadásának 
címe: Természeti kincseink a főváros környezetében.
 KÖNYVAJÁNLÓ: Munkácsy Mihály Krisztus-
Trilógiája a Biblia tükrében című könyv Jánossy Gábor 
szerkesztésében. Kapható a sekrestyében 300.- Ft-os áron.
 HANGOSÍTÁS. Hosszas próbálkozás és hibakeresés 
után, úgy tűnik, hogy végre sikerült megtalálni és 
kiküszöbölni a hibát és jól működik templomunk 
hangosító berendezése. A sok panasz, ami a hallhatóság és 
érthetőség hibája és hiányossága miatt érkezett, remélem, 
hogy nem fog a továbbiakban senkit sem bosszantani, és a 
tanítás és imák hallásában és megértésében senkit sem 
fognak hátráltatni. 
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”Hosszú évek 
óta összejövünk minden hónap első és harmadik szerdáján. 
Imádkozunk, beszélgetünk, verseket olvasunk, együtt 
örülünk egymás örömének, vagy szomorkodunk egymás 
bánatán. Szeretettel várjuk csatlakozni szándékozó kedves 
nyugdíjas testvéreinket, legközelebb április 6-án, majd az 
azt követő összejöveteleinken.      
   2011. A CSALÁD ÉVE     
 A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő, 
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, az Országos 
Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa 
kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban” című 
munkafüzetéből vett idézetek.      
  ÜNNEPLÉS A CSALÁDBAN 
   Az ünneplés jelentősége 
Az élet ünnepek nélkül: hosszú út pihenő nélkül. 
Az ünnep és az ünneplés mindig jelen volt és jelen van az 
ember, az emberi közösség életében. Különösen igaz ez a 
keresztényekre, hiszen Jézus üdvözítő tetteire emlékező 
ünneplésben bontakoztatják ki krisztusi létüket. Az igazi 
ünnep Istenhez emeli az ember szívét, hiszen Ő minden 

örvendezés forrása és célja. Az ünnep lényege a hálaadás; 
velejárói az öröm, a fény, az imádság, az éneklés, a játék, 
az ünneplőbe öltözés, a lakoma. Az egyházi év az 
üdvösségtörténet eseményeinek, Jézus Krisztus 
misztériumának folytonos ünneplése. Középpontjában a 
húsvéti események, illetve az ezeket megjelenítő szentmise 
áll. „Az otthon a család helye, ahol az emberek szeretik 
egymást, együtt imádkoznak és ünnepelnek.” (Jean Vanier: 
A közösség) Az ünnepek nem csupán az Egyház 
közösségének, hanem a családi életnek is lényeges 
pillanatai: a gyermekek számára fontos, hogy édesapjuk és 
édesanyjuk együtt nevessen, játsszon és énekeljen velük, 
így érzik át és élik meg igazán szüleik szeretetét. „Az élet 
nagy – örömteli vagy megrendítő – fordulatai – egy-egy 
születés, esküvő vagy haláleset – még a zavarokkal küzdő 
családok tagjait is közelebb tudja hozni egymáshoz. Az 
emlékezést, az élet fordulópontjaihoz kötődő ünnepeket a 
jól élő családok hagyománnyá nemesítik. Ilyenkor a 
szűkebb rokonság vagy alkalmanként a rokonság tágabb 
körét összefogó nagyobb család átélheti az összetartozás 
tudatát, megoszthatja élményeit, együttes emlékezéssel 
felelevenítheti a többeket összefogó közös élményeket.”(A 
Boldogabb Családokért, A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
körlevele) 
Az ünneplés lényegét jelentő vallásos tartalom akkor 
fejeződhet ki igazán, ha szem előtt tartunk néhány elvet: 
Az ünnep emel ki a hétköznapok szürkeségéből. Belsőleg 
kell átélni az ünnepet, de külsőleg is meg kell jelennie! 
Ezért fontos a belső és külső tisztaság, a bűnbánat, a lelki 
megtisztulás és a takarítás is. Az ünnepnek legyen olyan 
kerete, ami megkülönbözteti a hétköznapoktól, de ne 
legyen szakadék! A hétköznapból nő ki az ünnep, s az 
visszasugárzik a hétköznapokra. Vegyen részt benne a 
család minden tagja, hiszen az ünnep a közösség örömének 
hordozója. Kapcsolódjék hozzá Isten szavának 
meghallgatása, magyarázata; hiszen ezáltal fedi fel Isten a 
tettek mély értelmét. Vegye körül imádság, előre 
eltervezett szertartás (ennek része az előkészület, és a 
csend is), így lép a közösség élő kapcsolatba Istennel. 
Tartozzék hozzá ünnepi étkezés is, amely szintén kiemel a 
mindennapokból. 
Az ünnepeknél a fantázia nem ismer határokat. Az 
ünnepeknek nem az a lényege, hogy sok pénzt költsünk, 
hanem a jó gondolat, az idő ráfordítása – odaajándékozása, 
és a szívbeli odafordulás. Hogy részt vegyünk a másik 
életében, s tegyük lehetővé, hogy ő részt vehessen a 
miénkben! Az a család, amelyik az apró alkalmakat is 
megragadja az ünneplésre, amelyikben életformává válik 
az ünnep megülése, az mértéktartó kiadások mellett is 
képes az öröm magas fokát elérni. 
 
   A HÉTEN LESZ:  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Juhász Levente (IV. 10.)     
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Kiss Mártát (IV.4.)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Április 7-én, csütörtökön reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 
Hétfő: Iz 65,17-21; Jn 4,43-54  
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16  
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30  
Csütörtök: Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47  
Péntek: Bölcs Oz 6,1-6; Lk 18,9-14  
Szombat:Jer 11,18-20;Jn 7,40-53  
Vasárnap: Ez 37,12-14; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45 


